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LICENTIEOVEREENKOMST GEBRUIK EN ONDERHOUD GBI 6
De ondergetekenden:

Gemeente ... , gevestigd te …………..aan de………….. , ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door.................., hierna te noemen: Opdrachtgever
en
Antea Nederland B.V., gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Heerenveen
(8440 AA), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
29021830, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door…………..,
hierna te noemen: Antea Group
tezamen te noemen: Partijen

nemen het volgende in aanmerking:
o
o
o

dat Antea Group op verzoek van Opdrachtgever offerte heeft uitgebracht voor GBI 6 en
…(omschrijving);
dat Opdrachtgever de in de offerte beschreven software wenst af te nemen en de beschreven
diensten door Antea Group wenst te laten verrichten;
dat Partijen een en ander in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 - Onderwerp van de overeenkomst
1.1

Antea Group zal overeenkomstig de offerte (bijlage I) in opdracht van Opdrachtgever de
volgende diensten verrichten:



Antea Group stelt aan Opdrachtgever GBI 6, of een opvolgende versie, (hierna: de
programmatuur) ter beschikking en verleent aan Opdrachtgever het niet-exclusieve recht om de
programmatuur te gebruiken. Module 1 'Licentie voor programmatuur' van de in artikel 2
genoemde algemene voorwaarden is hierop van toepassing.



Antea Group zal het onderhoud van de programmatuur verrichten. De onderhoudsverplichting
omvat het herstel van fouten in de programmatuur en het ter beschikking stellen van nieuwe
versies binnen de programmatuur. Module 3 'Onderhoud van programmatuur' van de in artikel
2 genoemde algemene voorwaarden is hierop van toepassing.
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Indien Antea Group de programmatuur ‘op afstand’ aan Opdrachtgever beschikbaar stelt en
beschikbaar houdt, is Module 4 van de in artikel 2 genoemde algemene voorwaarden hierop van
toepassing. De Service Levels behorend bij Module 4 zijn opgenomen in bijlage III van deze
overeenkomst.



diensten voortvloeiend uit een tussen Opdrachtgever en Antea Group overeengekomen
abonnement als bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst.

Artikel 2 - Voorwaarden en rangorde
2.1

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de "ICT~Office Voorwaarden", behoudens voor
zover daarvan in deze overeenkomst is afgeweken. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit
de module Algemeen en een aantal specifieke modules. De module Algemeen is van
toepassing op alle softwarelicentie(s), goederen en/of diensten die Antea Group op basis van
deze overeenkomst aan Opdrachtgever levert. Tevens zijn van toepassing de specifieke
module(s) van de ICT~Office Voorwaarden die tussen Antea Group en Opdrachtgever in deze
overeenkomst zijn overeengekomen.

2.2

Een exemplaar van de (van toepassing zijnde modules van de) ICT~Office Voorwaarden is als
bijlage II bij deze overeenkomst gesloten. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk deze
voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan. De
toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

2.3

In geval van onderlinge strijdigheden tussen het bepaalde in deze overeenkomst en de
bijlagen, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst. In geval van onderlinge
strijdigheden tussen de offerte van Antea Group en de ICT~Office Voorwaarden, prevaleert
het bepaalde in de offerte van Antea Group. In geval van onderlinge strijdigheden tussen het
bepaalde in de module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden en het bepaalde in een
specifieke module of modules van de ICT~Office Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de
desbetreffende specifieke module of modules.

Artikel 3 - Ingangsdatum en duur
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier (4) jaar, ingaande op de datum van
ondertekening van deze overeenkomst of de datum van opdrachtverlening door de Opdrachtgever (al naar
gelang welk moment eerder plaatsvindt). De overeenkomst wordt telkens onder dezelfde voorwaarden
stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar. Daarna kan een partij uiterlijk drie (3) maanden
voor het einde van een kalenderjaar, zonder daardoor schadeplichtig te worden, de overeenkomst
opzeggen per aangetekende brief aan de andere partij. In geval van beëindiging van deze overeenkomst,
dient de programmatuur inclusief alle gehele of gedeeltelijke kopieën daarvan, per omgaande verwijderd
te worden van de apparatuur van Opdrachtgever en te worden geretourneerd aan Antea Group.
Artikel 4 - Betaling
4.1

De vergoeding voor het gebruiksrecht van de programmatuur, het jaarlijkse onderhoudstarief
(waaronder voor het ter beschikking stellen van nieuwe versies) en overige prijzen en/of tarieven
zijn nader gespecificeerd in de offerte van Antea Group (bijlage I).
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4.2

De vergoeding voor het gebruiksrecht van de programmatuur en overige prijzen en/of tarieven is
Opdrachtgever verschuldigd aan Antea Group op de ingangsdatum van deze overeenkomst.

4.3

De jaarlijkse prijzen en/of tarieven worden voorafgaand aan ieder kalenderjaar gefactureerd en
door Opdrachtgever betaald.

4.4

Opdrachtgever zal de door hem op basis van deze overeenkomst verschuldigde bedragen binnen
30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Antea Group betalen. Opdrachtgever
is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens Antea Group op te schorten of te
verrekenen met enigerlei vordering van Opdrachtgever op Antea Group, uit welke hoofde
dan ook.

4.5

Aan Opdrachtgever komt gedurende de looptijd van de overeenkomst het gebruiksrecht van
de programmatuur toe zolang hij zijn betalingsverplichtingen nakomt.

4.6

De prijzen en/of tarieven worden eenmaal per jaar, aan het begin van elk nieuw kalenderjaar,
gewijzigd met een percentage, gelijk aan het indexcijfer regelingslonen voor overige
dienstverlening over het voorafgaande jaar, zoals gepubliceerd door het CBS, met als basis 2016 =
100.

Artikel 5 - Leveringstermijnen
5.1

Antea Group zal de programmatuur overeenkomstig het tijdschema opgenomen in de offerte aan
Opdrachtgever ter beschikking stellen, met bijbehorende gebruiksinstructie. De installatie wordt
door Antea Group verzorgd indien dat uitdrukkelijk in de offerte is beschreven.

5.2

Tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata.
Antea Group spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste
(oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien overschrijding van enige termijn
dreigt, zullen partijen in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de
verdere planning te bespreken. In geval van geschillen hierover wordt verwezen naar artikel
10 van deze overeenkomst.

Artikel 6 - Verplichtingen Opdrachtgever
6.1

Opdrachtgever zal Antea Group steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle
medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen en
systemen.

6.2

Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens,
apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
afspraken ter beschikking van Antea Group stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze
niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Antea Group het recht tot gehele of gedeeltelijke
opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en het recht om de daardoor ontstane
kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander
onverminderd het recht van Antea Group tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
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6.3

Opdrachtgever zal voorzien in passend toezicht en controle op het beheer en het gebruik van de
programmatuur en ondermeer zorgen voor het aanwezig zijn van een juiste configuratie van
de apparatuur, zoals aangegeven in de offerte, en het toepassen van de juiste
gebruiksmethodes, alsmede voor het doorvoeren van passende procedures ter beveiliging
van informatie en het doorvoeren van back-up voorzieningen met inbegrip van herstart en
herstel in geval van optreden van fouten in de programmatuur of foutieve werking.

6.4

Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de gebruikers van de programmatuur de vereiste
opleidingsprogramma's hebben gevolgd met betrekking tot het gebruik en de toepassing van de
programmatuur en de apparatuur waarop zij wordt gebruikt en dat de gebruikers van
Opdrachtgever zich zullen richten naar de door Antea Group in redelijkheid verstrekte
aanwijzingen.

Artikel 7 – Abonnementen
7.1

7.2
7.3

De Opdrachtgever kan diverse abonnementen afsluiten bij Antea Group om gebruik te maken
van overige dienstverlening. Bijvoorbeeld voor ondersteuning, bestaande uit het
routinematig oplossen van problemen en beantwoorden van vragen die ontstaan bij het
gebruiken van de programmatuur.
Indien een abonnement wordt afgesloten is dit nader gespecificeerd in de offerte van Antea
Group of in nadien gemaakte afspraken.
Indien Opdrachtgever geen abonnement afsluit en toch gebruik maakt van de overige
dienstverlening, wordt dit in rekening gebracht op basis van werkelijk bestede tijd en tegen de
op dat moment geldende dagtarieven van Antea Group.

Artikel 8 – Businesscase
8.1

8.2

8.3

Antea Group heeft het recht dienstverlening die buiten het onderhoud en/of de
abonnementen vallen, onder te brengen in een businesscase. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe
functionaliteiten die vanuit nieuwe wetgeving of erkende kennisinstituten worden geïnitieerd
en voordelen opleveren voor een groot aantal gebruikers van GBI.
Antea Group legt een businesscase vooraf voor aan de Gebruikersvereniging Antea Group
(GVAG), die de belangen behartigt van gebruikers van GBI. Afspraken over type, inhoud, criteria
en prijzen worden vastgesteld door de GVAG.
Antea Group maakt onderscheid tussen een vrijwillige en een verplichte businesscase. Bij de
vrijwillige businesscase kan Opdrachtgever, naar behoefte, kiezen om deze wel/niet af te
nemen. Aan de verplichte businesscase zijn criteria voor deelname verbonden. Voldoet
Opdrachtgever aan de criteria, dan is Opdrachtgever verplicht tot deelname aan de
businesscase en het nakomen van de verplichtingen die daaruit voortvloeien (waaronder
betalen bijdrage) ongeacht het lidmaatschap van de GVAG.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten
9.1

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst aan
Opdrachtgever door Antea Group ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden en/of
materialen en dergelijke, berusten uitsluitend bij Antea Group of diens licentiegever(s).
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die door deze overeenkomst uitdrukkelijk
worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging
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van programmatuur, databestanden of materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever
toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet
sublicentieerbaar. Opdrachtgever zal alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen ter
bescherming van de rechten van Antea Group en zal die rechten niet schenden.
9.2

Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antea Group niet
toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander
recht van intellectueel of industrieel eigendom uit of van de door Antea Group ter beschikking
gestelde programmatuur, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.

9.3

Het is Antea Group toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de inhoud of de duur van
het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een
dergelijke technische maatregel te (laten) verwijderen of te (laten) ontwijken.

9.4

Antea Group vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke
gebaseerd is op de bewering dat door Antea Group zelf ontwikkelde programmatuur,
databestanden of materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die
derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Antea Group onverwijld schriftelijk
informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de
zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Antea Group.
Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Antea
Group verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze
rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten
inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of
incorporatie aan Antea Group ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met
wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Antea Group in de
programmatuur, databestanden of andere materialen heeft aangebracht of door een derde
heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Antea Group
zelf ontwikkelde programmatuur, databestanden of andere materialen inbreuk maken op
enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel
van Antea Group een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Antea
Group, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel
gelijkwaardige andere programmatuur, databestanden of materialen kan blijven gebruiken.
Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Antea Group is uitgesloten.

9.5

Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling
door of namens Opdrachtgever aan Antea Group van apparatuur, programmatuur,
databestanden of andere materialen, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of
incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart Antea Group tegen elke aanspraak van een derde die
gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of
incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

9.6

Data en databestanden van Opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van deze
overeenkomst aan Antea Group ter beschikking zijn gesteld, blijven te allen tijde eigendom van
Opdrachtgever. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zullen de data en databestanden door
Antea Group aan Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld en van de systemen van Antea
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Group worden verwijderd. Kosten die Antea Group hiervoor moet maken zullen bij
Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van werkelijk bestede tijd en tegen de op
dat moment geldende dagtarieven van Antea Group.
Artikel 10 - Geschillen en toepasselijk recht
10.1

Ieder geschil tussen partijen terzake van deze overeenkomst zal, in afwijking van het in de
algemene voorwaarden bepaalde, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te Amsterdam, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen
overeenkomen.

10.2

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is uitgesloten.

10.3

De totale aansprakelijkheid van Antea Group wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs voor
gebruik en onderhoud (exclusief btw). In geen geval zal de totale door Antea Group
verschuldigde vergoeding echter meer bedragen dan € 200.000,- .

10.4

De aansprakelijkheid van Antea Group voor indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie,
verlies van gegevens, schade aan materialen of programmatuur van Opdrachtgever en/of
derden, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

10.5

De aansprakelijkheid van Antea Group wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Antea Group onverwijld
en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming wordt gesteld, en Antea Group ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft
schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

10.6

Antea Group is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met wijzigingen,
werkzaamheden en dergelijke in en/of aan de programmatuur of de data, die niet door
Antea Group zijn aangebracht of uitgevoerd.

10.7

Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn
organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere
producten en materialen en van de door Antea Group te verlenen diensten.

Artikel 11 - Overige
11.1

Indien enige bepaling in deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat
geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
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11.2

Antea Group heeft een escrow overeenkomst met de GVAG gesloten, welke is gericht op het
door de gebruikers van GBI kunnen continueren van het gebruik van de software in geval
Antea Group in staat van faillissement zou komen te verkeren.

11.3

Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden
schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen
rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

11.4

Antea Group hanteert de uitgangspunten beschreven in de Samenwerkingsovereenkomst met
VNG/KING d.d. 15 januari 2016 en ondersteunt de daarin beschreven doelstellingen en ambities,
waaronder het doorontwikkelen en toepassen van standaarden. Nieuwe standaarden worden
door Antea Group beoordeeld op de criteria wettelijk en wenselijk. Als er een wettelijke
grondslag is voor een nieuwe standaard, dan streeft Antea Group ernaar die binnen 12
maanden na definitieve vaststelling of beschikbaarheidsstelling ervan in te bouwen. Als een
nieuwe standaard wenselijk is dan zal Antea Group enerzijds nut en noodzaak voor doelmatig
kapitaalgoederenbeheer afwegen tegen anderzijds de impact op GBI en de bouwkosten. Dit
wordt weergegeven in onderstaande matrix met streeftermijnen, die steeds samen met de
GVAG is en zal worden gemaakt.

Impact/kosten laag
Impact /kosten hoog

Nut en noodzaak hoog
12 maanden
18 maanden

Nut en noodzaak laag
18 maanden
klantspecifiek

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt.

Opdrachtgever

Datum

Antea Group

:

Handtekening :

Datum

:

Handtekening :

Bijlagen:
I
II

III

offerte Antea Group d.d. ……….. met kenmerk ……………
ICT~Office Voorwaarden:
- Module Algemeen
- Module 1 'Licentie voor programmatuur'
- Module 3 'Onderhoud van programmatuur'
- Module 4 ‘Application service provision, software as a service en computerservice’
Service Levels bij Module 4
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